ليست دفاترپيشخوان دولت استان گلستان
ردیف

آدرس

کد پستی

نام و نام خانوادگي كارگزار

تلفن

1113811877

نادیا عرب

98331691191

اکرم صابری

98331631614
98333661166

كد دفتر

شهرستان

1

63113317

كردكوي

خ شهید نواب صفوی

2

61113933

كردكوي

خیابان پاسداران روبروی امامزاده مجید

1113631434

3

61113911

كردكوي

خ شهید بهشتی بطرف والغوز،خ صاحب الزمان

1113313411

حمیدرضا ایالت

4

61113911

كردكوي

خ شهید مطهری نبش معلم نهم

1113611348

محبوبه کیاء احمدی

98331669114

5

61113911

كردكوي

خ شهید رجائی نبش تربیت 16

1113681373

ماریا شریعتی

98331641181

6

61113911

كردكوي

خ ولیعصر خ ملك الشعرا بهار

1113811334

شكوه السادات مسلمی عقیلی

98333611369

7

61113971

مینودشت

خ پاسداران خ شهیدآوینی

1813811713

سیده ربابه قاضوي

8331684377

8

61113991

مینودشت

خ سیدجمال باسازخداوردی

1813741831

سیدمهدي حسیني

98331613749

9

61113989

مینودشت

خ پاسداران روبروی پارک شهرداری

1813711184

فاطمه محمودي راد(شركت تعاوني خدمات ارتباطي نیك نام
مینودشت)

98331619469

11

61113911

مینودشت

خ شهید مصطفی

1813634113

سیدابوذر حسیني

98336493964

11

61113949

مینودشت

خ شهید علیرضا روبروی دارائی

1813117718

سیده ام كلثوم حسیني

98338811343

12

61113961

گالیكش

خ امام خمینی

1118613911

جواد عاشور

98336178997

13

61113948

گالیكش

خ امام خمینی

1811341431

قاسمعلي قره محمودلو

98333686419

14

61113391

گالیكش

نرسیده به بلوار،جنب آژانس سعید

1811311113

رمضانعلي خسروي

93614119694

15

61113911

گالیكش

خ امام خمینی پ739

1811331881

مجید خسروي

98333684114

16

63113319

گنبد

خ شریعتی شرقی

1863611113

محمد رضا ارم

8333619333

17

63113344

گنبد

ابتدای بلواردانشجو

1868316341

مهدی ذبیحی

8333619111

18

61113911

گنبد

خ امام خمینی جنوبی،روبروی سینماایران

1863116146

منیره موسوی زاده آهقی(صاحب جمعی)

8331617978

19

61113961

گنبد

خ راهنمائی جنب سازمان تبلیغات

1863814111

(فاطمه ملك پور)(محمدسرایلو)

8331319117

21

61113971

گنبد

خ طالقانی غربی نبش فردوسی

1863711116

انا محمد خرمالی

8331611167

21

61113911

گنبد

خ طالقانی شرقی

1863618813

رضا زعفرانیه

98333611183

22

61113998

گنبد

خ حافظ حافظ شمالی پالک 118

1863631647

شرکت پنجره های باز( حسینی)

8338818168

23

61113919

گنبد

خ شریعتی ،خ سیاوش

1863611118

شرکت پیام خودرو(شكورزاده)

8331617169

24

61113943

گنبد

خ آزادگان نبش خ ابوذر

1863148611

نورعلی راهداری

8331671613

25

61113919

گنبد

خ 36شهریور شرقی روبروی مسجد عسگریه

1863111486

امین هاشم آبادی

98338617178

26

61113917

گنبد

طالقانی غربی داخل پاساژفجر

1863711186

جمشید مكاری پور

98331619117

27

63113311

گنبد

خ شهدای شرقی

1863164414

الیزاموحدی اصل

8331671861

28

61113914

گنبد

خیابان وحدت شرقی پالک 114

1863611341

محبوبه قلبی آهنگری

8331671196

29

61113911

گنبد

خ خیام جنوبی جنب آتش نشانی

1863117168

امیر قره داغی

8333671117

31

63113969

گنبد

خ علوی روبروی پارک امام رضا

1863611416

صنمبر قربان زاده

8336911179

31

63113964

گنبد

خ امام خمینی شمالی

1863711616

ارازمحمد گنبدی

8331648479

32

61113981

گنبد

خ  36شهریور غربی،نرسیده به چهارراه اول

1863816171

میتراپورعلی

8338866393

33

61113964

گنبد

خ طالقانی شرقی روبروی پارک شهرداری

1863618813

آرزو سلطانی پور

8338614119

34

63113339

گنبد

خ امام خمینی جنوبی ،خ میهن غربی

1863871646

راحله برجی

8331613141

35

61113333

گنبد

خ ملك الشعری نبش کوچه 13

1863186867

مائده باقری(

98333613741

36

63113336

گنبد

شهرک بهارستان

1868336418

8331681348

37

61113394

گنبد

خ امامزاده غربی نبش فردوسی

1863841116

حسن هاشم پور

98331611489

38

61113911

گنبد

خیابان مختوم جنوبی بین میهن و طالقانی

1863841167

سخیده پایمرد

8331774719

39

61113973

گنبد

میدان مرکزی،نرسیده به چهارراه گلشن

1863848861

کعبه ساریخانی

98336176193

41

63113331

گنبد

شهرک نئوپان،جنب آژانس شادسیر

1868341118

41

63113314

گنبد

خ گلشن شرقی

42

61113911

گرگان

43

63113346

گرگان

8331617191

1863118466

حمیدابراهیمیان

98331679111

1831813176

معصومه الداغی

98338731131

1831114174

علیرضا عشقی

98178881978

44

63113341

گرگان

خیابان ولیعصر باالتر ازعدالت 19

1837671373

خیرالنساء شاهینی

98331631939

45

61113913

گرگان

خیابان شهدا نبش الله سوّم

1831714611

یونس کازرانی

98333664869

46

63113319

گرگان

خیابان  4آذر نبش آذر 19

1836664817

جعفر قربانی

98331719314

کمربندی،جنب مرکزمخابراتی حافظ
خیابان شهید بهشتی روبروی بیمارستان دزیانی

47

63113341

گرگان

پیچ ستاد نبش جانباز چهارم

1837744111

حسام سالمت

98333631913

48

61113961

گرگان

شهرک امام چهارراه دوم نبش پیمان نهم

1834611418

طاهره مقیمی

98331611131

49

61113997

گرگان

روبروی اداره کل پست

1831717188

عطاا...رضادوست

98183661611

51

61113991

گرگان

خیابان ولیعصر نبش عدالت 1

1837741116

مصطفی برنا

98333691119

51

61113911

گرگان

خیابان  4آذر روبروی بلوار حسام

1836731171

رقیه عمادی

52

61113968

گرگان

1831611183

مهسایزدان پور

98331661816

53

61113337

گرگان

خیابان امام رضا جنب بانك صادرات

1836684631

مجید زیوری گزکوه

8333663691

54

61113947

گرگان

خیابان امام رضا بین کوچه  37و 31

1836681647

محمد جعفر کاویان

98331614113

55

63113316

گرگان

خیابان امام خمینی ،خ آفتاب 8

1831731467

سیدحسام بنی فاطمه

98331661374

56

61113994

گرگان

جرجان جنب بانك ملت

183466177

مسعودزاغی

98333619316

57

61113996

گرگان

فلكه تاالر روبروی مهمانسرای ارتش

1837744416

محمد جعفر کرامت

98333669119

58

61113916

گرگان

بلوارجرجان نبش خیابان انقالب

1834781134

صغری کریمی

98338711114

59

61113913

گرگان

خیابان امام نبش آفتاب 4

1838771178

شاهرخ بیكی

98333641886

61

61113941

گرگان

فلكه سرخواجه،سرخواجه سوم،روبروی مسجد

1831711871

مهدی کاردل

98331643878

61

61113919

گرگان

بلوار کاشانی نبش کاشانی 13

1834611171

علی توحیدی نسب

98333693699

62

61113911

گرگان

بلوارصیادشیرازی،نبش صیاد 11

1836134141

آزاده یونسیان

98333619118

63

61113918

گرگان

خیابان جمهوری جنب شورای حل اختالف

1838741171

سكینه اسدی

98331641419

64

61113936

گرگان

کوی انقالب نبش انقالب 37

1834718338

(ابوالفضل صفاری)علی اکبرنجاری

98333694174

65

61113918

گرگان

خیابان ولیعصر خ مردادغربی

1837731161

صفرعلی شاهینی

98333618311

66

61113979

گرگان

چاله باغ بین قدس 7و 1

1836617113

رخساره عبدالحسینی

98331638461

67

61113911

گرگان

پیچ گلها بلواردانش نبش دانش 3

1834716781

فاطمه السادات حجازی نژاد

98333641311

68

61113941

گرگان

خیابان رازی نبش خ سیداحمد خمینی

1838787133

سمیه شریعتی

98331663691

69

61113976

گرگان

کوی گل تپه روبروی دانشگاه آزاد

1831661814

غالم جهانی پودینه

98331693111

71

61113916

گرگان

بلوار گلشهر نبش گلشهر 1

1837864367

علیرضازهدی فهندری

98331618698

71

61113987

گرگان

خیابان شهدا نبش الله 31

1831611433

غالمرضا پناهی درچه

98331634438

حافظیه -روبروی پاساژ زرتشت-بین عدالت 11و
49

72

61113981

گرگان

بلوار الغدیر نبش غدیر 31

1831184181

سید جالل موسوی

98331691348

73

61113334

گرگان

بین چهارراه انقالب وبعثت جنب موسسه مهر

1834711188

صنم کرمی نصیر آباد

98333661116

74

61113391

گرگان

1831618813

علی اکبر تمسكنی زاهدی

8331613119

75

63113311

گرگان

خیابان شهید بهشتی جنب بهزیستی

1837781713

طاهره لعلی

98331661119

76

61113971

گرگان

خیابان سرخواجه پاساژ عالء الدین

1838781474

محمد ابراهیم کردی فر

98331631111

77

61113314

گرگان

خیابان امام رضا نبش کوچه 11

1831641618

حدیثه محمدی

98331641913

78

61113944

گرگان

خ شهیدبهشتی،نبش  34متری مهرآئین

1831634334

بهرام پارسا

98336999639

79

61113938

گرگان

خیابان شهید بهشتی پاساژ رمضانی

1837761814

عباسعلی نسرکانی

98331643379

81

61113989

گرگان

جلین روبروی بانك کشاورزی

1814311814

حسین جالل

98333693198

81

61113331

گرگان

خیابان دانش نبش دانش 1

1817331338

علی اکبر علی محمدی

98338781711

82

61113393

گرگان

قرق روبروی مسجد امام حسن عسگری

1816338111

حسن کاملی

98181818134

83

63113349

گرگان

سرخنكال،خ سادات 3

1817311118

زهرا فوجردی

8333641187

84

61113916

گرگان

خ ولیعصر،عدالت  11مجتمع مینا

1837731813

رقیه پیرمردی

98331784838

85

61113931

گرگان

خ چاله باغ،نبش قدس 33

1836611741

محمدرضا نور محمدی

86

72321135

گرگان

 19متری گرگانجدید روبروی مسجد بیت
الحزن

محمدبیاباني

19113783118

87

61113917

کالله

خیابان امام شمالی روبروی بانك رفاه

1883636873

مهدی میرخاری

98331611111

88

61113336

کالله

خیابان امام شمالی جنب اداره مخابرات

1883631147

مهدی طالبی

98331611191

89

63113317

کالله

خ آخونداحمدی جنوبی پ 13

1883138317

نرگس خواجه انداز(عرفانی زاده)

98331673191

91

61113981

کالله

شهرفراغی،خ نقشبندی

1881314314

یاسر میرخواری

98338611111

91

61113966

کالله

خ آخونداحمدجنوبی

1883131816

رعنا نورانی افشار

98331671977

92

61113391

کالله

بلوار مدنی

1883111761

محمدصفا آدی زاده

98333671431

93

72321113

کالله

میدان مرکزی

1883817111

معصومه شاهگل نژاد

98331773191

94

61113978

مراوه تپه

خیابان امام خمینی نرسیده به میدان فراغی

1886311687

علیرضا گرگانلی دوجی

98333677196

95

61113918

مراوه تپه

خ امام خمینی روبروی بانك کشاورزی

1886313887

عاشور فرد دوجی

98338611317

96

61113314

خیابان امام رضا جنب پست بانك مرکزی

1813184173

فاطمه شریعتی

98331619444

علي اباد

فلكه كریمي

9111779521

97

61113969

علي اباد

خ امام رضا،جنب پل خارکالته

1813676664

سیدرضی میرکتولی(نعمت قره خان الوستانی)

98331661941

98

61113991

علي اباد

چهارراه قصر،روبروی بانك ملی

1813641437

حسین عبدالهی

98331646166

99

63113961

علي اباد

بلوار امام رضا جنب مخابرات

1813871471

فاطمه عبدالهی

98331691371

111

61113963

علي اباد

1817311113

(احمدعلیمردانی)

98331633114

111

61113338

علي اباد

خیابان امام رضا

1813614618

معصومه شریفی

98331611116

112

61113913

علي اباد

خ کارخانه پنبه

1813641331

(غالمرضا سوخت سرایی)

98333668846

113

61113914

خیابان اصلی روبروی مخابرات

1813311836

محمد تقی یوسفی رومنجان

98333697818

114

61113319

خیابان امام رضا رضوان 18

1813346111

محسن نصرتی

98338699799

115

61113931

1843731461

نبی ا ...طاهری

98331611971

116

61113937

خ امام خمینی میدان مرکزی

1843631333

ملیحه یازرلو

98338618871

117

61113993

خانببین

خانببین ،خ امام روبروی بانك تجارت

1841371486

شرکت وحدت گستر (مطهری)

98333677441

118

61113984

دلند

بلوار امام رضا جنب بانك ملی

1841311113

محسن پهلوانی

98338613167

119

61113391

خ امام جنب بانك صادرات

1841346114

اکبر چورلی

98338616111

111

72321148

میدان ورودی شهر

1841331414

علي نجفي

98333671131

111

61113399

بندرگز

خیابان امام روبروی بانك ملی مرکزی

1163731177

زینب لشكربلوکی

98333631117

112

61113918

بندرگز

خیابان جهانشاهی روبروی اداره محیط زیست

1133164461

سلمان مرادی

98333636671

113

61113917

بندرگز

خیابان شهید اسدی عرب انقالب 14

1163171813

عارف احمدی

98333647111

114

61113974

بندرگز

خ امیر لطیفی ،روبروی فروشگاه بسیجیان

1163817464

محمدعلی قره قاشی

98331611386

115

61113914

نوكنده

ابتدای خیابان حافظ

1161331711

سعید مالح نوکنده

98169111961

116

61113331

تركمن

خیابان جمهوری اسالمی پاساژآسوده

1813638433

افشین شهبازی

98331776317

117

61113313

تركمن

نبش خیابان آزادی 39جنب نیروی انتظامی

1183644866

عباس روح افزائی

98331633163

118

61113913

تركمن

خیابان پاسداران

1183141173

شراره قربانی ایگدر

98338636679

119

61113988

تركمن

خیابان جمهوری روبروی باشگاه تختی

1183631831

شاهرخ بازوری

98333697399

121

61113311

تركمن

خیابان آزادی جنب بانك ملت

1183811313

عقیله سادات موسوی

98333691191

فاضل آباد

روستای مزرعه کتول روبروی دبیرستان امام
جواد

خ امام نرسیده به فلكه مرکزی،جنب مطب طبقه
همكف

رامیان

خانببین

121

61113967

تركمن

خ شهیدآرخی،بین ساحل  31و19

1183718613

سمانه سرگلزایی

8161417117

122

61113983

تركمن

بلوارشهید آرخی اول خیابان ابوحنیفه

1183747783

عبدالغفور بلی

98336991687

123

61113946

گمیشان

گمیشان میدان شهرداری

1187317611

سیروس نیسانی

8331669833

124

61113961

گمیشان

خواجه نفس خ مختومقلی خ آزادی شرقی

1184334471

صفرمحمّد مخدوم

98333617461

125

61113941

گمیشان

سیمین شهر روبروی بانك ملی

1186316617

(عبداله کامران تراج)عبدالرزاق بیناگر)

8333693349

126

61113311

گمیشان

گمیشان،خ امام،جنب کالنتری

1187311817

شهروز یمرلی

8336789163

127

63113311

گمیشان

خ امام

1187344616

محمدنیسانی

98331694149

128

61113981

آق قال

آق قال خ امام خمینی شمالی،جنب شهرداری

1813818416

(بهزادبابائی)

98317114411

129

61113914

آق قال

آق قال خیابان شهید باهنر خیابان شهید گرکز

1813616814

عرازمحمد کمالی

8338631699

131

61113916

آق قال

خ شهیدباهنرشمالی،جنب بانك رفاه

1813731313

نورمحمد یلقی

8338631184

131

61113919

آق قال

انبار الوم خ امام

1818311763

عبدالخالق شیخی

98336991499

132

63113319

آزادشهر

خ بهشتی ابتدای  19متری نوری

1873831134

کلثوم سخن لطیف

98333671171

133

61113398

آزادشهر

1873831411

احمد نادمی

98331611661

134

61113941

آزادشهر

خ شهید بهشتی نبش بهشت 31

1873171461

سیده صدیقه میرغنی(ولی اله عجم)

98331613919

135

61113911

آزادشهر

خ شهید رجائی ابتدای بلوار

1873761484

ابوالقاسم قره خانی

98338684161

136

63113971

آزادشهر

خ شهید رجایی روبروی اداره مخابرات

1873731111

عصمت عجم خیجی

98333671899

137

61113971

آزادشهر

خ شهیدبهشتی روبروی اداره آب وفاضالب

1873161476

محسن منصوری رضی

98331611641

138

61113917

آزادشهر

خ شهید رجایی خ شهید هاشمی نژاد

1873734334

مهناز نوری

98161113494

139

63113976

نوده

خ امام ،نبش کوچه ورزش

1863117168

حسن رضائی

98338991997

141

61113911

نوده

خ طالقانی شرقی روبروی کوچه سوختانلو

1871336818

صدیقه سادات مجیدی

98338617311

خ گرگان،روبروی 19متری ،نبش کوچه بهشت
اول

